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English Corner
Batik Kipas Lingga
Batik masuk ke Kepulauan Riau ketika zaman kerajaan Daik Lingga.
Dulu batik Riau tidak menggunakan lilin tapi pewarna perak atau
perunggu. Kainnya pun dari sutra.
Zaman berganti, kini masyarakat Riau membatik dengan canting seperti
masyarakat di Jawa. Yang membedakan hanya motifnya saja. Kipas Lingga adalah
salah satu motif batik Riau. Ciri khasnya motif daun-daunan dan kipas yang tidak
beraturan ukurannya. Karena ukurannya yang tidak beraturan itulah batik lingga
hanya bisa dibuat dengan cara dilukis langsung atau dengan teknik batik tulis.
Yuk, kita mengenal kata-kata dalam bahasa Inggris yang berhubungan dengan
proses pembuatan kain batik.

motif

Pengrajin batik

batik craftsman pattern
lilin

wax

kain batik

batik fabric
stempel

api

fire

stamps
pensil

pencil

alat khusus “tjanting”
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special applicator
“tjanting”

Sumber : pelajarindo.com
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Batik Nusantara

Kain dan Selendang
Hari ini anak-anak memakai pakaian tradisional ke sekolah. Lihat,
Ibu sudah siap mendandani Lika.
“Bu, aku mau pakai kain yang ini,” ujar Lika sambil memegang
selendang.
“Ok, kita cari kainnya dulu, ya,” jawab Ibu.
Yuk, kita bantu Ibu dan Lika mencari kainnya, yuk! Motif kainnya
harus sama dengan motif selendangnya. Kalau sudah ketemu, beri
tanda (V), ya!

Batik telah diakui badan urusan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan,
dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) sebagai
warisan budaya dari Indonesia.
Di Indonesia, terdapat banyak daerah yang terkenal dengan
batiknya. Antara lain, Solo (Jawa Tengah), Cirebon (Jawa Barat),
Yogyakarta, Bali, Pekalongan (Jawa Tengah), Tasikmalaya (Jawa
Barat), Ternate (Maluku Utara), Tulungagung (Jawa Timur), Jambi,
Garut (Jawa Barat), Madura (Jawa Timur), Papua, dan Banjarmasin
(Kalimantan Selatan).
Uniknya, batik-batik dari berbagai daerah atau batik Nusantara itu
unik dan beragam, masing-masing memiliki corak atau ciri khas. Ayo,
kita cintai dan kita lestarikan dengan cara bangga memakai batik!
Nah, di antara deretan huruf ini, terdapat nama satu daerah di
Jawa Barat yang terkenal dengan batiknya. Ayo, cari dan lingkari
jawaban yang benar, ya!

TERNATASIMARUTEBON
P E K A L U N G A G U N G P U P A
MADUBANJARBALIOSLO
GARISOLAMBIGARUTAS
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CIBERONBANJARGARUB

Y O G Y A K A R T S M A R U D A S

Sumber: Kompas.com
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Motif Batik
Di Indonesia terdapat
banyak jenis kain batik. Motif atau
gambarnya beraneka macam. Ada gambar
awan, ombak (parang), bunga, kupu-kupu,
dan lain-lain. Kita tebalkan tulisan nama
batik di bawah ini, yuk!

batik mega
mendung

Gendongan Adik
Siapa yang masih punya adik bayi?
Adik bayi itu suka sekali digendong. Nah,
biasanya Ibu menggendongnya dengan kain
gendongan. Coba perhatikan motif kain gendongan
di bawah ini. Ada gambar apa saja di sana?
Temukanlah 6 bunga warna oranye dan 5 ekor kupukupu, ya! Kalau sudah ketemu lingkari, ya!

batik
parang

batik
batik
pekalongan madura
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Bacalah keterangan gambar pada kotak di bawah ini. Lalu bacalah
cerita ini sesuai dengan keterangan di depan ayah dan ibumu!

Retno dan Batik
sedang membaca
menemani

tentang

ya?” tanya

“Iya, aku sudah tahu banyak tentang
yang hari itu memakai

.

“Aku tahu!

yang berbentuk

.

memang pintar dan mencintai budaya

Indonesia,” puji

kamu ya!” kata

bercanda.

.

Keterangan Gambar
gembira.

“Coba kamu sebutkan satu saja motif
populer di Indonesia!” ujar
“Aku tahu!

pada

: Menggambar

: Retno

: Buah kawung

: Batik

: Baju

: Parang

: Bando

: Buku

: Ombak lautan

.

, karena
.

: Ronald McDonald

yang paling

. Bentuknya seperti

Aku pernah
mudah,” jawab

motif

,” kata

dan
“Wah,

“Boleh,” kata

?” tanya

. Aku juga pernah

,” jawab

.
“Coba aku test, pengetahuan

motif

lagi.

.

“Kamu suka sekali pakai
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“Apakah kamu tahu,

di teras.

.

: Kawung
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Batik Sutra
Batik merupakan salah satu karya seni bangsa Indonesia. Kain
khas ini sudah dibuat dan dipakai sejak zaman dulu. Kini batik
telah menjadi ciri khas dan kebanggaan masyarakat Indonesia.
Dalam berbagai acara, banyak orang senang memakai batik.
Dari berbagai jenis bahan kain batik, ada salah satu yang
terkenal mahal, yaitu bahan sutra. Kain sutra berasal dari serat
kepompong ulat sutra.
Nah, untuk membuat kain sutra, tentu saja ulat-ulat itu
diternakkan untuk diambil kepompongnya. Kepompong itu lalu
diolah dan diurai seratnya hingga menjadi benang sutra. Benang
itu kemudian ditenun hingga menjadi kain. Setelah kain itu dibatik,
jadilah batik sutra yang indah dan lembut.
Ayo, kita beri tanda panah pada gambar-gambar ini untuk
menunjukkan tahap-tahap pembuatan batik sutra!

Membatik di Taman
Rakka dan Mahika sedang bermain di halaman
rumah. Saat itu, Ronald McDonald datang.
Rakka, Mahika,
ayo ikut aku ke taman.
Ada kegiatan seru
di sana...

Wah, kita
mendapat
kain putih dan
bahan untuk
membatik!

Rakka dan Mahika
sangat bangga
dengan hasil karya
mereka. Scarf dan
saputangan itu diberikan pada Ibu.

Rakka dan Mahika meminta ijin pada ibu mereka.

Hati-hati,
ya..

Pamit ya,
Bu...
Asyik! Mau
piknik, ya
Ronald?

Ternyata di taman ada kegiatan
membatik untuk anak-anak.
Ronald McDonald mendaftarkan Rakka dan Mahika.

Wah, scarf dan
saputangan batik yang
indah! Terima kasih
Rakka, terima kasih
Mahika!

Rakka dan Mahika kini sedang
asyik membatik dengan canting.

Cocok sekali
untuk Ibu!

Ilustrasi: Wandy
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Sumber: Kompas.com
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Batik Kawung
Kain batik ada yang bermotif kawung.
Gambar ini berbentuk bulatan-bulatan mirip buah
kawung atau kolang-kaling. Gambar kawung
berasal dari Yogyakarta. Di bawah ini ada gambar
batik kawung. Warnai yang indah, ya!
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Membuat Kain Batik
Kain batik dibuat dari kain putih
yang digambari. Gambarnya dibuat memakai
alat yang disebut canting. Canting itu diisi cairan
lilin yang panas. Lalu, kain itu diwarnai dengan
mencelupkannya ke dalam air berwarna. Setelah itu,
kain dicelupkan pada larutan kimia untuk menghilangkan
lilinnya. Di bawah ini ada dua gambar orang sedang
menggambar batik. Carilah 7 perbedaannya!
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Kain Tradisional
Indonesia
Selain batik, ada juga kain tradisional khas Indonesia yang
terkenal sejak dulu, yaitu tenun. Tenun adalah kain yang dibuat
secara tradisional dengan alat sederhana. Oleh karena itu, butuh
waktu lama untuk membuat satu lembar kain tenun.
Kain tenun juga terdapat di sejumlah daerah di Tanah Air
kita. Seperti juga batik, tiap daerah itu memiliki tenun yang khas.
Contohnya, tenun Songket Minangkabau (Padang – Sumatra Barat),
tenun Ulos Batak (Sumatra Utara), tenun Songket (Palembang
– Sumatra Selatan), tenun Troso (Jepara – Jawa Tengah), tenun

Kain Batik

Kain Tenun

Toraja (Sulawesi Selatan),
tenun Gringsing (Bali), tenun
Sasak (Nusa Tenggara Barat),
tenun Ulap Doyo (Kalimantan
Timur), tenun Siak (Riau), tenun
Baduy (Banten – Jawa Barat),
tenun Tapis (Lampung). Wow,
bangsa kita benar-benar kaya
akan budaya, ya!

Yuk, kita tarik garis untuk memasangkan nama tenun
dengan nama daerahnya!

* Tenun Gringsing

* Nusa Tenggara Barat

* Tenun Siak

* Jepara

* Tenun Sasak

* Palembang

* Tenun Troso				

* Bali

* Tenun Songket 			

* Riau
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Sumber: Kompas.com

